Misjonshilsen

- med kunnskap om Jesus til hele verden

Organ for Lærernes Misjonsforbund

Nr 4-2020 august

Rotfestet i håpet

116. årgang

Innhold
Kontor- og postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 STOKKE
Tlf. 41046934
Misjonshilsen:
Utgiver: LMF
Redaktør/layout:
Inger Marie A. Oppegård
Trykkeri:
Erik Tanche Nilsen AS, Skien

Bibeltime “Rotfestet”

s 4

Bønnestunda

s 8

Ny utsending fra Normisjon

s

Nytt fra LMF- støttede prosjekter

s 11-15

Oversikt over LMF-utsendingene 2020

s 18-20

Gruppejubileer

s 24

Fra daglig leder

s 29

Til minne

s 30

Litt av hvert

s 31

9

Adresseendringer
og stoff til bladet
sendes til LMFs kontor.
LMFs konto:
3000 15 38094

Daglig leder
Inger Marie A.Oppegård
tlf: 41046934

E-post:
laermisj@laermisj.no

Vi gir bl.a. støtte til
17 misjonærlønninger
i disse organisasjonene:
NMS (5), NLM (5), Normisjon (5),
DNI (1), Frikirken (1)

Informasjonsmedarbeider:
Oddrun F.Amundsen
oddrun@laermisj.no

Facebook:
Lærernes Misjonsforbund

Frister for stoff til Misjonshilsen
framover:
MH 5/20: 29. september
MH1/21: 13.desember
MH 2/21: 1.mars

Forsidefoto:
Oddrun Flaat Amundsen

Landsstyreleder:
Anne -Lise Bakken
Tone Bakkens veg 8
3891 Høydalsmo
alba58@online.no
Tlf: 90248369

Nettside:
www.lmisj.no
Vipps:
104032

«En sommer med håp»
Endelig kom sommeren, med sol og varme.
Så varmt at man må sette seg under et skyggefullt tre. Under det treet kan en sitte og
hvile med tankene i fri flukt, eller bare høre på
lydene av sommer. Det er fugler som kvitrer,
insekter som surrer, bekker som sildrer og
barn som ler. Gode lyder for dagen i dag og
som gir framtid og håp. Noen ganger sitter
jeg og drømmer om å dra til Madagaskar eller
Serengeti.
Serengeti er en nasjonalpark i Tanzania. En
NRK-dokumentar for noen år siden tok seerne
med dit, til savannene, og særlig livet rundt et
stort tre. Der var det full kamp for å overleve
og skaffe seg mat uten selv å bli spist. Det var
løvinner som ble utstøtt av flokken, bavianer i
kjærlighetsdrama og dyr som stjal fra hverandre. Ikke ulikt oss.
Så skjer det, at den største av dem alle, den
gamle elefanten, dør under det store treet.
Da kommer de ulike dyrene i ærbødighet og
tar farvel med elefanten. Deretter blir den
døde elefanten mat for alle dyrene i området.
Fiender står og spiser sammen under dette
treet. Og ved elefantens død, blir det fred blant
dyrene på savannen i Serengeti.
Da jeg så dette, tenkte jeg at dette ligner på
Kristus som døde for oss og frelste oss. Vi får
mat for våre sjeler og ved ham fred i hjertene
våre. Kol 1.20.
Gud skapte fred ved hans blod, på korset. Gud
samler oss i det store familietreet som kaller
seg kristne, og en gren av dette er LMF.
Vi skulle ha vært på sommermøte i LMF. Slik
ble det ikke. Alt er annerledes. Vi savner hverandre. Vi skulle gjerne ha gitt hverandre en
god klem og sagt: « Så hyggelig å se deg igjen!
Har du det bra?» Eller: «Velkommen! Deg har
jeg ikke hilst på før. Er det første gang du er på
sommermøte?» Vi gleder oss over både de nye
og de kjente som kommer på sommermøtene,
og savner dem som går bort. Men neste sommer dere, da møtes vi på Bakketun, Verdal til
generalforsamling.

LEDER

Styreleder Anne- Lise Bakken

Vi skal sees igjen!
Job 14.7-9:
For et tre er det håp.
Blir det hogd, kan det vokse opp igjen;
det mangler ikke friske skudd.
Om røttene i jorden blir gamle,
og stubben morkner til mold,
så spirer det igjen ved eimen av vann
og setter skudd som et nyplantet tre.
Selv om det ble slik i år, at vi ikke kunne møtes
og tilværelsen ble endret, så er det kraft i
LMF- treet vårt.
Det blir vannet gjennom bønn, misjonsinformasjon og givertjeneste. Håpet er at du under
dette treet kan finne svalende skygge, styrke
for sjelen, forvandling der det trengs og håp
for kommende dager.
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Rotfestet

Tema for avlyst bibeltime på sommerstevnet 2020

Skrevet av Elisabeth E. Levy,
LMF-utsending i Israel
«... vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast
ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud»! (Kol 2,7)
Ordet «rotfestet» forekommer bare to ganger i
Det nye testamente. Det er i Kol 2,7 som sitert
ovenfor og det er i Ef 3,17 « ... og dere stå rotfestet
og grunnfestet i kjærlighet». «Rotfestet» skulle ha
vært temaet for sommerens stevne. Men som så
mange andre arrangement, måtte det nordiske
sommerstevnet i Kristiansand 2020 avlyses. Jeg
hadde gledet meg til å være sammen med dere
i Kristiansand i år, men mye er avlyst og satt på
vent i disse korona-tider. I skrivende stund vet
jeg ikke om det i det hele tatt er mulig å reise fra
Israel til Norge iløpet av sommeren. Ennå er det
karantenekrav både i Norge og Israel som gjør
reising nesten umulig.
Avskårne blomster
Jeg bor i Israel og jeg henter et bilde fra min
hverdag som en intro til denne «bibeltimen».
Ifølge tradisjonen her i Israel skal en mann gi
sin kone en blomsterbukett hver fredag før
shabbaten går inn. Så på fredagene kan man se
blomsterselgere overalt, på gatehjørner og torg,
utenfor butikker og der det ellers måtte være
mulig å selge blomster. Men om blomstene står
der aldri så vakre i vasen hver shabbat, så er det
avskårne blomster som visner, som regel før
uken er omme. Og slik må nye blomster kjøpes
igjen neste fredag. Jeg bruker dette som et bilde
når emnet er «rotfestet». For det er på mange
måter med oss som med avskårne blomster uten røtter, uten å være rotfestet, så visner vi.
Det er roten som holder oss oppe.
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Våre jødiske røtter
Tidligere professor David Flusser ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem, skriver i forordet til boken «Jødedommen og kristendommens
jødiske røtter»: «Tror dere kristne at dere kan
stå på egne ben? Har dere glemt hvor deres tro
har sine røtter? Har dere glemt hvordan det hele
startet»?
Jeg skal ikke «holde en bibeltime» om kristendommens jødiske røtter, men jeg vil at det skal
være nevnt også her. Om vi glemmer vår tros
vugge, kan vi lett bli som «avskårne blomster»
uten kontakt med vår tros røtter. Kristendommens begynnelse var jødedom. I dag har Kirken
ofte fjernet seg så langt fra sitt opphav, at få
tenker på at det hele begynte som en gren av
jødedommen. I begynnelsen var alle Jesus-troende jøder. Våre røtter er i Bibelen; og det som
vi kaller Det gamle testemente, har vi felles med
jødene. Og tar vi bort alle referansene til Det
gamle testamente fra Det nye testamente så blir
det nokså uforståelig, 1/3 av NT blir borte. Uten
GT vil NT også «visne» som avskårne blomster.
I dag tar vi mange ting som en selvfølge, uten å
tenke over at dette har vi fått fra Det gamle testamente: Hva ville vi har vært uten troen på den
ene Gud, uten shabbaten eller hviledagen, uten
de ti bud som rettesnor, uten Salmenes trøst og
lovprisning, eller uten den korrigerende profetrøsten om sosial rettferdighet? Fra Det gamle
testamente har vi fått vår forståelse av verden,
Gud og mennesket. Vi har fått en historie som er
Guds historie, og vi som hans skapninger har fått
del i denne historien, denne store fortellingen.
Jeg tror at det er veldig viktig at vi er klar over
vår tros jødiske røtter også av den grunn at vi
ennå ikke har klart å bli kvitt antisemittismen
fra vår midte. Om den kristne kirke er seg bev-

isst hvor den har sine røtter, vil den også, tror
jeg, være med å bekjempe enhver form for antisemittisme. Kirkens kamp er også å ikke være
anti-jødisk. Så er det kanskje et tegn i tiden at vi
har fjernet oss så langt fra våre jødiske røtter, når
vi må minne oss selv på våre røtter; at det ikke
lenger er en selvfølge.
Rotfestet og helstøpt
«Hvor var jeg som den hele, som den sanne?
Hvor var jeg med Guds stempel på din panne»?
Slik spør Peer i Ibsens «Peer Gynt». Og vi kan
spørre oss selv: «Hvor var vi som de hele, som
de sanne? Hvor var vi med Guds stempel på vår
panne»? Et menneske som ikke er rotfestet og
helstøpt 1 Mos 6,9, helt og sant, kan lett bli som
et blad som vinden blåser dit den vil, slik som
Peer i Peer Gynt. Paulus ber de troende i Efesus
om å være «rotfestet og grunnfestet i kjærlighet».
Klippen som vår tro er bygget på, er Jesus Messias, og tegnet på vår tro er kjærligheten; den
som ikke kan falle bort. Paulus sier i Korinterbrevet: «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten»
(1 Kor 13,13).
Nå har jeg snart bodd sju år i Israel. Og hvor mye
jeg enn elsker den impulsive og åpne israelske
kulturen, så er «helstøpte og rotfestede» mennesker, kanskje noe av det jeg savner mest. Mennesker som er til å stole på, mennesker av god
og hel vilje, mennesker «av hel ved» som man
sier. Slike mennesker er ikke bare en mangelvare
i Israel, men jeg tror de mangler nesten overalt i
vårt moderne samfunn. Hvorfor? Jeg tror noe av

grunnen er at mange mennesker i vår tid ikke er
rotfestet - rotfestet i Ham som er kjærlighetens
opphav og fullender.
Vi bør lære av Peer og ikke følge hans eksempel,
men heller stå helstøpte og rotfestet på Det glade
budskaps grunn. For dette evangeliet tålte Paulus
som står bak både Efeserbrevet og Kolosserbrevet ,både forfølgelse, sult, skipsforlis, piskeslag og
fengsel. Han visste at dette evangeliet var verdt
prisen. Så vil kanskje mange av oss kjenne oss
mer igjen i Peer enn i Paulus. Knappestøperen
sier til Peer at han er «mislykket gods og må i
støpeskjeen og smeltes om». Peer som vi, var
ment til å være en «blinkende knapp på verdensvesten», og det kan vi bare klare å bli om vi
forblir «rotfestet». Rotfestet kan vi som LMFere
bli en blinkende knapp på verdensvesten, med
kunnskap om Jesus til hele verden.
Et menneske som er rotfestet, går ikke «utenom»
som en Peer i Peer Gynt. Et rotfestet menneske
vil forsøke å følge Guds plan for sitt liv.
Et rotfestet mennesket kan Gud forme. Vi er kalt
til å være rotfestede og helstøpte mennesker.
Mennesker som Gud kan forme og ha sin glede i,
mennesker av god vilje.
Vi som LMFere er kalt til å stå rotfestet i vår
tjeneste, å holde flammen om Han som bærer
roten, levende. Og målet er til verdens ende.
Med ønske om en god høst og på gjensyn i 2021
på Bakketun FHS i Verdal.
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Med røtter i kallet
Skrevet av Ingrid Eskilt, prof.em på Ansgarskolen i Kristiansand.
Vi bringer derfor et utdrag av dette i bladet.
Ved misjonsbevegelsens gjennombrudd i landet
vårt i første del av 1800-tallet, spilte det personlig opplevde misjonærkallet en vesentlig rolle
som drivkraft og motivasjon.
Dette kallet var en vesentlig årsak til at Norge i
forhold til folketall, toppet statistikken i Europa
over antallet aktive misjonærer i første del av det
20.århundret.
Det personlig opplevde kallet til misjonstjeneste ble spesielt viktig for kvinner. Dette kallet
sprengte den lutherske kalletikken. Det subjektive kallet gav kvinnene en autoritet som
frigjorde dem fra forestillinger som hindret at
de fikk bruke sitt gudgitte potensiale. Det har i
nesten hele den moderne misjonsbevegelsens
historie vært et flertall av kvinnelige utsendinger,
både misjonærhustruer, men også mange enslige
kvinner.
I dag synker antallet utsendte norske misjonærer,
men fortsatt reiser kvinner og menn ut i misjonstjeneste og mange av dem sier fortsatt at de har
fått et kall til å reise.
I 2005 avsluttet jeg en doktoravhandling der jeg
spurte om forståelsen av misjonærkallet har endret seg gjennom de senere generasjonene. Jeg
prøvde å finne svar på dette gjennom arkivmateriale og intervju med misjonærer som representerer tre ulike generasjoner i Misjonskirken
Norge (Misjonsforbundet). Disse generasjonene
betegnet jeg som Veteraner (reiste ut rett etter 2. verdenskrig), 68-generasjonen (reiste ut
på 1970-tallet) og Generasjon X (reiste ut på
1990-tallet).
Et viktig moment i dette med kallsforståelse, er
at den vestlige kulturen i løpet av 1970-tallet
gjennomgikk et omfattende skifte som av mange
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betegnes som en subjektiv vending. Denne
vendingen betyr blant annet at enkeltmennesket
ikke skal leve opp til ytre rolleforventninger, men
være autentisk og ansvarlig for å realisere sitt
eget potensial og sin egen måte å leve på. Den
enkelte må finne ut hvem en selv er og ingen ytre
autoriteter skal dirigere valgene. Det betyr at individet i langt større grad blir sin egen autoritet.
En må være lydig, ikke mot noe/noen, men mot
seg selv og sin egen overbevisning om hvem Gud
har skapt meg til å være.
Jeg fant at forståelsen av misjonærkallet har
endret seg. De eldste hadde et hovedfokus på
lydighet mot en «mystisk» uventet gudstiltale
som kom utenfra og som ble objektivt bekreftet
av en ytre autoritet /misjonsorganisasjon som
formidlet Guds objektive bekreftelse på min
indre opplevelse. De yngste derimot var lydige
mot en tiltale i sitt eget indre som en bekreftelse
av gudgitte gaver og potensial.
Denne forskyvningen har ført til at kallet i mindre grad oppfattes å komme utenfra til dels som
en befaling, men snarere oppleves som en prosess som gradvis modnes fram. Det «mystiske»
kallet som kommer utenfra som en uventet gudstiltale forekommer fortsatt, men det lever parallelt med andre former for kallsforståelse.
Den subjektive vendingen med hensyn til å tolke
en kallsopplevelse kommer tydelig fram i den
yngste generasjonen. De kan si: «Gud sa til mitt
hjerte.» Den viser seg i at lydighet mot Gud var
å være lydig mot mitt unike gudgitte potensial.
Misjonsorganisasjonen som mange av de eldste
følte de hadde sin identitet i, ble av de yngste
mest oppfattet som et instrument som hjalp dem
til å utføre det arbeidet de opplevde å ha gaver
og potensial til å utføre.
Den yngste generasjonen har en svært selvre-

aliserende måte å uttrykke seg på og en annen
bevissthet om egne muligheter og talenter. Det
betyr imidlertid ikke at de bruker misjonstjenesten som en arena for selvrealisering. Alle sier de
vil bruke sitt potensial for på best mulig måte å
realisere Guds rike.
Kallet kan bli forstått med to ulike bibelske
bilder: som en kappe som blir kastet uforberedt
over deg, som når profeten Elisja blir kalt til å
overta profeten Elias sin profettjeneste. 1.Kong.
19.19-20. Det kan også bli sett som et frø som
gradvis vokser fram som en forvissning om at
dette er mitt kall i livet. Lignelsene om talentene
eller pundene kan være en illustrasjon på dette.
Mat. 25.14-30 og Luk. 19.11-26.
Den lutherske kallsetikken sa at en skomaker
eller en mors arbeid i hjemmet kunne være like
hellig og tjene Gud like mye som en nonne eller
en prest. I vår tid kan det være nødvendig igjen å
blankpusse denne tenkningen.

LMFs to første utsendinger:
Hansine Heimbeck( g. Moe Sinding )
1907-1918
og Villa Vinsnes 1910-1937 til Kina

Vårt kall er å tjene Gud med den jeg er der jeg
er. Jeg kan hvile i dette: Der jeg ferdes, blant de
menneskene jeg møter, der har jeg et kall til å
tjene Gud med den personen jeg er og med de
mulighetene og begrensingene jeg kjenner på.
Alle troende har et kall over livet sitt. Gud kan
bruke nettopp oss slik vi er og nettopp der vi
er. Oppfatningen av kall kan endre seg i løpet
av generasjoner og gjennom et menneskes liv,
men vi har alle et kall. Dette er først og fremst til
Kristus.
Vi er rotfestet i dette kallet: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å
gå ut å bære frukt, frukt som varer.» Joh. 15.16.
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Bønnestund
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet.
Amen.

«Ta tid til å bede, søk stillhet og ro»

Høsten er stor, men arbeiderne få.
Be derfor høstens herre sende ut
arbeidere
for å høste inn grøden sin.

Matt 9,37 b-38
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Alle LMF- utsendingene, deres arbeid rundt i verden
Alle gruppene rundt omkring i landet
LMF på Madagaskar
Alle prosjekter som får LMF sin økonomiske støtte
Misjonærbarna ute og hjemme
Gruppelederne
Enkeltmedlemmene
Økonomien i LMF
LMFs landsstyreleder, landsstyre og daglig leder
LMF i de andre nordiske landene
Alle LMF`s samarbeidsorganisasjoner /-kirker
Fred i Midtøsten
Storting og regjering
Kongen og hans hus
Generalforsamling 2021, Bakketun, Verdal
Be spesielt for prosjekter og personer som er nevnt
i dette bladet

Ny utsending for Normisjon, Anette
I litt over ti år har jeg jobbet for Wycliffe, med
støtte fra Normisjon, for en organisasjon som
heter SIL. Jobben min er i Sør-Asia og der er jeg
del av et lite team med tre andre. Hovedfokuset
vårt er på å oversette Bibelen til et lite språk høyt
oppe i fjellene, snakket av ca 15000 mennesker,
i tre land. Det er få kristne i denne språkgruppa,
og de som er, blir ofte forfulgt for sin tro. To av
de andre på teamet snakker språket vi jobber med
som morsmål, og han tredje, som er teamleder,
snakker et nært beslektet språk.
Min rolle på teamet er for det meste å gjøre lingvistisk analyse av språket, og hjelpe de to som
oversetter med å ta bedre språkvalg. Det siste
året har vi også jobbet med å få på plass et skriftspråk,.Vi håper snart kunne begynne å utvikle
lese og skrive materiell, sånn at folk kan lære å
lese og skrive på morsmålet. Sånn som det er nå,
begynner alle barn på skolen med språk som de
ikke kan fra før, og som de ikke snakker hjemme.
Vi håper at arbeidet vi gjør etterhvert kan føre til
at også vanlig undervisning kan bli på morsmålet,
selv om hovedfokuset vårt akkurat nå er på å lære
de kristne å lese sånn at de kan lese de bibeltekstene vi har oversatt.
Jeg setter stor pris på all forbønn og støtte fra alle
dere. Det er en glede og et privilegium å få jobbe
sammen for Guds rike!

Anette er bosatt i Norge, men jobber med bibeloversettelse i Sør-Asia. Av hensyn til arbeidets
karakter brukes kun fornavn på utsendingen.

Anette overtar som ny utsending
etter Ingrid Øi Amlie
som kom til Norge i mars.
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Hilsen fra Ingrid Øie Amlie i Senegal,
utsendt av Normisjon/ LMF
Det har vært noen veldig spesielle måneder siden forrige nyhetsbrev. Her kommer vårt siste
nyhetsbrev som utsendinger for Normisjon, og vi
håper du tar deg tid til å lese.
Evakuering
Som dere sikkert har fått med dere, ble alle Normisjons utsendinger evakuert hjem til Norge i
mars på grunn av Covid-19. Det var noen veldig
spesielle dager hvor vi måtte pakke sammen 3 år
på 3 dager og forlate byen vår og vennene våre,
mye raskere enn vi hadde sett for oss.
Å se tilbake på disse dagene i mars, fra vi fikk
vite at alle måtte hjem, til vi på ulike og finurlige
måter til slutt kom oss hjem til moderlandet, er
veldig spesielt. Alle kommer til å huske hvordan
denne pandemien påvirket oss og hverdagen vår.
For vår del er det nok disse dagene som vi kommer til å se tilbake på.
Dagen før vi fikk denne beskjeden, hadde vi et
stabsmøte hvor vi virkelig kjente på oppdrift og
så fram mot alt det spennende vi hadde foran
oss. En velfungerende barnehage og skole for
barna våre åpnet mange muligheter, og den nyoppstarta bibelgruppen i landsbyen var et eksempel på det.
Til tross for at vi som familie uansett hadde planlagt en endelig retur denne forsommeren, føltes
det rart å avslutte på denne måten.
Takknemlighet
Vi er utrolig takknemlige for årene vi fikk blant
malinkeene i Øst-Senegal. Vi er utrolig takknemlige for årene vi fikk med Moskvil, Haaland og
Jøssang, og ikke minst alle de fantastiske ettåringene og lærer det siste året: Marianne, Kristine,
Anne-Solfrid, Frøydis, Julie, Solveig og AnneGitte. Det er mye takket være dem at barna våre
har hatt så fine år i Senegal!
Arbeidet i Øst-Senegal kommer til å være tett på
våre hjerter i årene framover!
Vi har jevnlig kontakt med vennene våre i
Øst-Senegal, og de forteller heldigvis at Covid-19
ikke har rammet byen. De strenge tiltakene som
portforbud, har likevel påvirket dem på ulike
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måter, men nå ser det ut til at det går mot bedre
tider. Vær gjerne med å be for at Senegal og andre fattige naboland skal bli beskyttet fra corona
i tiden framover, og at utsendingene kan reise
tilbake som planlagt like over nyttår.
Sandefjord
For vår del venter et nytt kapittel fra høsten av, i
Sandefjord. I løpet av få måneder har så mye ordet seg, og vi er så takknemlige! Vi har begge fått
faste stillinger som lærere i Sandefjord, og nå i
juni fikk vi også tilslag på et hus der. Dermed fikk
Johan også besøkt den nye klassen sin på Haukerød skole. Rebekka skal begynne på førskolen og
gleder seg til det.
Det blir et taktskifte i livet vårt, men vi tror det
kan bli spennende både for store og små. Gud er
trofast!
Vi er utrolig takknemlige for alle som har vist interesse og ikke minst bedt for oss de siste årene,
fra Trondheim og Albertville til Senegal.
Med vennlig hilsen
Ingrid, Einar, Johan og Rebekka

Bibelen til saafi-saafi i Senegal
Skrevet av Hillebrand Dijkstra, bibelomsetjar i Wycliffe
Prosjektet med bibelomsetjing til saafi-saafi
fortsetter på tross av Covid-19. Vi håper å koma
gjennom heile NT før slutten av 2022 og få det
publisert i 2023. Jorunn og eg har budd i Noreg
sidan 2016, og saman med teamet i Senegal
har vi jobba via internett sidan da. Så vi slapp
evakuering og innlæring av nye arbeidsmetodar
da koronakrisa kom. I tillegg hadde begge omsetjarane just fått internett knytt til datamaskinane
sine, så dei starta med heimekontor raskt da
dette blei nødvendig. På den måten kunne sjølve
omsetjingsarbeidet fortsetja omtrent som normalt. Vi takkar Gud for det!
Aliou, som reiser rundt med produkta våre,
har fortsett med teknikken om å læra folk å
lesa saafi-saafi ved å spilla av bibelteksten (lyd),
samtidig som dei prøver å følgja med i den utskrivne versjonen. For dei som alt har lært å lesa
eit anna pråk, er dette ein rask og effektiv måte
å læra å lesa sitt eige språk på, og det har til og
med ført til høgtlesings-konkurransar! Aliou kan
dessverre ikkje reisa rundt i denne tida, men han
har nå òg fått internett og kan bidra i sjølve omsetjingsprosessen.

fiane, men dei som er, har stadig meir kontakt
med kvarandre. Gruppa dei har organisert seg
i, ‘Jesu venner’, begynner etterkvart å organisera
ulike aktivitetar. Dei har ei Whatsapp-gruppe
som dei brukar til å dela bibelord og andre
oppmuntringar, og no sjølvsagt òg Covid-19
informasjon. Dei held på å byggja eit bygg som
vil kunna brukast til ulike formål “når saafiane
begynner å koma til tru”, som dei seier.
Nyleg hadde eg eit Zoom-møte med styret i ‘Jesu
Venner’ (der ein av omsetjarane òg er med), og
fleire sa seg viljuge til å ta ansvar for nettstaden
med saafi-bibeltekstar som vi førebur. Det er eit
stort bønesvar!

Det er framleis ikkje mange kristne blant saa-

Bibeltekstene blir testet ut i en landsby.

LMF støttet dette prosjektet til Wycliffe med kr 100.000 i 2020.
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Trivsel, lek og
trygge voksenpersoner i Nepal!
Skrevet av Line Konstali, Himalpartner
I flere fjellandsbyer satses det stort på kvalitet
i utdanningen. Som et resultat av dette har
omtrent 600 barn fått en bedre skolehverdag.
Det er store forskjeller på kvalitet i utdanningen i
Nepal. I hovedstaden Kathmandu finner du gode
privatskoler som kan tilby barna både skolegang
og fritidsaktiviteter som fotball og gitarspilling.
Vokser du derimot opp i et område preget av
mer fattigdom, er det ikke sikkert du i det hele
tatt får så mye skolegang. Kvaliteten på læringen
er heller ikke alltid god. Nepalske barn sitter
ofte på harde stoler ved pulten en hel dag. Om
vinteren fører de kalde betonggulvene til mer
forkjølelse. Barn som fryser konsentrerer seg
dårligere.

Barna skal ikke bare ha en skole å gå til, men
også oppleve mestring og lek i løpet av dagen.
Læreren skal ikke bare være autoritær og streng,
men en trygg voksenperson.
Vi takker for støtten Lærernes Misjonsforbund
har gitt! Gaven utgjør en stor forskjell for barna
og fjellfolket i Nepal.

40 skoler og 600 barn
Det har derfor foregått et omfattende arbeid for
å bedre kvaliteten på undervisningen til barn bosatt i fattige fjellandsbyer. I årene 2018, 2019 og
delvis i 2020 fikk 40 skoler forbedret kvaliteten
på både undervisning og pedagogisk materiale.
Man antar at dette har nådd fram til omtrent 600
barn. Corona har dessverre forsinket en del av
utviklingen for en periode, men vi jobber med
alternative planer i 2020 slik at vi kan gjøre mest
mulig basert på de forutsetningene vi har.
Kompetanseheving og tilrettelegging
Det som konkret gjøres, er kompetanseheving
av lærerne og tilrettelegging av skolene slik at de
blir mer barnevennlige.
Vår partner EHN (Education Horizon Nepal)
sørger for at det legges vegg til vegg-teppe på
gulvet og det kjøpes inn myke puter for barna å
sitte på. Det blir også kjøpt inn en del pedagogisk
materiale som spill, formingsaktiviteter, bøker
og lignende, slik at barna skal få en trygg og god
skolehverdag.
Kvalitet i utdanningen er essensielt i prosjektet.
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LMF støttet dette prosjektet
med kr 25.000 i 2020.

Hilsen fra KIA Velferd, Kristiansand
Skrevet av Ingjerd Benestad Sand (Kompetansekoordinator), KIA Velfred , Kristiansand
Det ble en annerledes vår for oss alle i 2020.
For noen ble dagene travlere og mer intense enn
noen gang, med mange barn på hjemmebane og
dermed hjemmeskole, hjemme-barnehage, hjemmekontor, mm. For andre ble dagene stillere enn
noen gang, med isolasjon og ensomhet tyngende
over hjerte og sinn. Alt samfunnet som helhet erfarte, var kanskje enda mer forsterket for damene
våre i KIA Velferd. Med lite nettverk i utgangspunktet og store kultur- og språkbegrensninger
ble det tøffe måneder med mye bekymring og
isolasjon for dem. Midt i dette var det meningsfullt for oss som jobber i KIA Velferd å kunne
være en stemme av håp og omsorg gjennom
telefonkontakt og nettbaserte undervisningsgrupper de ukene Norge var stengt. Damene våre
overgikk seg selv og lærte helt nye ting som å
åpne epost, logge seg på Teams-grupper og delta
i samtale og undervisning via pc.

Hodan har gått to skoleår på KIA og stråler
fornøyd og takknemlig over alt hun har lært. Til
høsten går hun videre på grunnskole og takker
KIA for at hun har fått muligheten til å gå videre
i utdanningsløpet sånn at hun på sikt kan få jobb.

Men om enn nettundervisning fungerte bedre
enn forventet, kan det ikke sammenlignes med å
være sammen i klasserommet. Gleden var derfor
stor da vi de siste ukene av semesteret kunne
samles i halve klasser igjen på skolen.
Det var en takknemlig gjeng som kunne samles
til sommeravslutning i midten av juni! Ringvirkningene av å lære norsk, være i et trygt miljø der
man kan spørre om det man lurer på, ha noe
meningsfullt å gjøre utenfor hjemmet og få nye
vennskap, er så store. Selvtilliten og selvfølelsen
styrkes på dypet når man kan snakke med andre
foreldre på barnas skole, når man forstår hva
som står i brevet fra fritidsaktiviteten, når man
kan skrive navn og adresse.

«Sara» får ikke takket nok for tiden på KIA. «Jeg
kunne ikke skrive navnet mitt da jeg startet. Nå
kan jeg skrive og lese. Jeg kan skrive adressen
min når jeg trenger det. Og tenk jeg kan skrive
melding til barna mine som studerer i Danmark.
De er så glad! Og jeg er så glad! Tusen, tusen
takk!»

Tusen takk for at dere i LMF står sammen med
oss i dette arbeidet! Tusen takk for støtten og
forbønnen. Sammen er vi med å gi håp og mot til
kvinner som har opplevd mye motgang. Sammen
er vi med på å gi dem smak av Guds godhet og
omsorg. Måtte Hans rike vokse blant våre nye
landsmenn!

LMF støttet dette KIA
prosjektet med
kr 45.000 i 2020.
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Ny Perekomite av yngre folk gir ny glød
og driv i Gadjiwan, Kamerun
Skrevet av Konstanse Raen, prosjektleder

Siste nytt frå Gadjiwan er at vi endeleg har fått
ein komité av yngre folk til å ta over. Dei tok
over før jul og ville prioritere leseopplæring,
men dei mangla midlar. Då beskjeden på nyåret
i 2020 kom om at LMF hadde bevilga 20 000 kr
av ekstramidlane til leseopplæring, stod jubelen i
taket i språkhytta og dei var klare til å ta fatt.
Komiteen blir leia av Daouda Benoit. Han er son
til den første og viktigaste omsetjaren på pere,
Didma Etienne, som døydde for 3 år sidan, rett
før nyomsetjinga av NT og Salmane på pere
skulle innviast. At sonen no vil føre arbeidet vidare, gir godt håp for framtida.
Sekretæren, Daouda Dieudonné, blir også ein
viktig ressurs fordi han meistrar data og rapportering. Han jobbar i staten og er entusiastisk
for at morsmålet skal bli brukt: «Perespråket
er vår identitet som vi må ta vare på og lære
vidare til nye slekter. Eg ser andre lokalspråk
som blir ignorert fordi folk bruker fransk og
fulani. Det skal ikkje skje hos oss!» Han brukar
moderne hjelpemiddel som telefon, mail, sms og
WhatsApp. På Facebook sender han ut sundagens tekst på pere som han kopierer frå bibel app
«Your Version,» der den nye omsetjinga av 2017
blei lagt inn digitalt.
Maounde, far til Daouda, arbeidde som kokk
hos Alvhild Vassel Eide og Solbjørg Pilskog, men
døydde mens borna var små. No kunne eg fortelje Daouda at faren var ein av dei første som tok
diplom i Pere; og som sundagsskulelærar brukte
dei første bibelbøkene som var trykte på Pere.
Dette var oppmuntrande nyheiter for Daouda;
no er det hans tur.
Leseklassane rundt i landsbyane må fylgje
korona-reglane. Dei har kjøpt bøtter og såpe
for handvask og må hugse riktig antal og avstand. Slik er utfordringane mange for den nye
komiteen, men dei er godt i gang.

Den nye formannen i Perekomiteen erDauda
Benoit og oversetjar Ahidjo Albert lesser av dei
nye bibelbøkene med stor glede
Den nye sekretæren i
Perekomiteen, Daouda Dieudonné, gifte
seg i fjor med Mouna
Christine.
Daouda Dieudonné og kona Mouna
Christine har kalla
si første dotter ‘Perdoure’ som betyr
‘Pere-skjønnhet’

LMF støttet dette prosjektet med kr 20.000 i 2020
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Skolehelseklubber i Liberia
Skrevet av Irene Breivik Føyen, Misjonsalliansen

Liberia hadde sitt første COVID-19 tilfelle sent i
mars. På grunn av den nylige erfaringen med ebola,
var landet raskt i stand til å svare alvorlig på trusselen. En av restriksjonene bestemt av regjeringen, var
å legge ned skolene over hele landet. Disse er fortsatt ikke åpnet igjen. Dette har heldigvis ikke påvirket prosjektaktivitetene som involverer skolebygging.
90% av skolebygningen i Zebay er ferdigstilt. Når den
er ferdig, vil denne skolen ha rundt 500 elever fra barnehage til niende klasse. Det er bygget to latriner som
er klare for bruk når skolene åpnes igjen.
Prosjektet (CIDNEP) Community Integrated Development and Need Based Education Program
har plassert unge nyutdannede universitetsstudenter
i 10 lokalsamfunn. Der bor og jobber de som frivillige.
Disse frivillige har gitt opplæring til små grupper av
elever og videre fulgt de opp. Dette har vært en tilpassing i tråd med regjeringenes bestemmelser som
sier det ikke er lov å samles i større grupper. Det har
blitt skrevet ut 200 hefter for skolehelseklubber som
er distribuert til elever på 6 skoler. De nyutdannede
universitetsstudentene har fått i oppdrag å følge opp
innholdet i disse heftene med elevene.

I 2020 vil:
- En skole som ble begynt bygd i 2019 ferdigstilles og
få nødvendig utstyr og læringsmateriell
- 200 lærere vil få kursing
- Et skolestyre vil bli opprettet og gitt opplæring og
kompetanse
- De opprettede skolestyrene vil bli fulgt opp og få
videre opplæring og veiledning
- Barneklubber vil bli opprettet basert på initiativ på
skolene
- Foreldre vil få informasjon rundt viktigheten av
skolegang og temaer som kvinners rett til utdanning
på lik linje med gutter, helse og hygiene m.m.
- Det vil samarbeides med myndighetene og drives
lobbyvirksomhet i forhold til deres forpliktelser
- En vedlikeholdskomite vil bli etablert og gitt nødvendig opplæring

Relevansen av skolehelseklubbene har vært enda viktigere med COVID19-utbruddet med fokus på hygiene og sanitet. En nylig ekstern evaluering gjort av
CIDNEPs arbeid, refererer til at den største innvirkningen prosjektet har hatt, er atferdsendring hos den
unge befolkningen. De er de mest effektive endringsagentene i lokalsamfunnene.
CIDNEP har også fortsatt arbeidet med foreldre-lærerutvalgene. 250 manualer er skrevet ut og
distribuert til 14 lokalsamfunn dette siste kvartalet.
Det er planer om kursing for 83 lærere fra 6 lokalsamfunn i løpet av året.
Prosjektet drives av Department for Community Services (DCS) som er en del av United Methodist Church Liberia. Avdelingen har 6 ansatte som jobber med
oppfølging av dette og et annet prosjekt.
Misjonsalliansen har samarbeidet med DCS siden
2007 og bidrar med kapasitetsbygging og rådgiving.
Karen Korol og Julian Vander Noor er våre utsendinger til Misjonsalliansens landkontor i Liberia. Karen
er utdannet lærer og vil være sentral i oppfølgingen
av utdanningsarbeidet i Liberia.

Frivillig Samuel Kollie jr. I Zammie by, avbildet sammen med en skoleklasse. Samuel har en bachelor i
utdanning og folkehelse. Hans forpliktelse til å bo
i dette lokalsamfunnet i et år har allerede hatt stor
innvirkning på lokalsamfunnet.

LMF støttet dette prosjektet
med kr 50.000 i 2020.
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Sommerhilsen fra
familien Svanholm Skogesal i Frankrike
Skrevet av Silje Svanholm Skogesal, utsendt av Normisjon og LMF i Frankrike/
Senegal
Vi er inne i de aller siste dagene i juli før vårens
semester i Albertville avsluttes. Om 3 dager setter vi kursen mot Norge hvor vi skal bli fram til
slutten av august.
Vi trives godt her i Frankrike. Den lille byen
ligger midt i de franske alpene og det passer oss
perfekt. Vi er veldig glad i å være ute i naturen
og vi er mye ute i fritiden. Hverdagene er lange
med skole fra 08.20 til 16.30. Heldigvis er det
fransk skikk å ha to timers lunsjpause der foreldre henter barna hjem og spiser lunsj. Det gjør
skole- og barnehagehverdagen mye lettere for
guttene våre. Ungene våre blir tatt godt vare på
ved skolen og barnehagen, de får venner og de
lærer fransk bedre og bedre.
Gunnar og jeg studerer språk på «Centre Chrétien d’Enseignement du Français» i Albertville.
Det er en kristen språkskole som har god erfaring med å undervise fransk til blivende misjonærer eller nåværende misjonærer med ønske
om å lære språk bedre. Vi trives veldig godt der.
Det er spennende og utviklende å bli kjent med
andre i samme situasjon som oss. I tillegg til
språkundervisning, har vi også ukentlig lovsang
og andakter på skolen. Gunnar er også med i en
bibelgruppe på kveldstid med klassekamerater.
Denne våren har likevel vært annerledes enn vi
så for oss. Under Coronautbruddet var vi underlagt tilnærmet portforbud i 8 uker. Vi fikk handle
på nærmeste matbutikk, trene maksimum 1 time
ute eller gå ut i 1 time hver dag med maksimum
2 barn, men aldri vi to voksne sammen. Alltid
innenfor en radius av 1 km utenfor hjemmet
vårt. Perioden var psykisk tøff for meg spesielt og
vi var flere ganger på nippet til å reise til Norge.
Midt oppi alt følte jeg meg alltid trygg. Ungene
trivdes greit oppi det hele, og det var en av
grunnene til at vi ikke dro. Dessuten var vi, og er
fortsatt, veldig motiverte for å lære fransk. Hvis
vi hadde dratt til Norge ville vi nok ikke kommet oss tilbake til Frankrike før i juli. Dessuten
vi følte at både ungene og vi hadde gitt så mye
innsats i å komme i gang med livet i Albertville,
at vi ville kjempe for dette.
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Etter at det startet å løsne 11. mai, har det tatt
flere uker for oss å få en normal følelse av hverdagene. Vi har vært mye utendørs, bare tanken på
å være inne i leiligheten har vært avskrekkende.
Der har vi tilbragt nok timer i vår! Barneskolene
har åpnet opp mer og mer. Men først i juni fikk
sønnen vår Einar (3 ½ år) komme tilbake til
barnehagen etter 3 ½ måneds pause. På grunn
av situasjonen, har språkskolen justert ned undervisningen vår til 50 % siden midten av mars.
Derfor har vi fått mindre språkundervisning enn
vi så for oss denne våren og færre muligheter til
å møte folk og øve på fransken.
En annen konsekvens av Coronasituasjonen, er
at hele Mali- og Senegalteamet til Normisjon blir
i Norge fram til januar 2021. Derfor blir det et
nytt semester på oss i Albertville til høsten.
Vi kjører sørover igjen i slutten av august og
starter på nytt semester i Albertville den 1. september. Vi gleder oss til å lære mer fransk i høst
og bli bedre kjent med medstudentene våre på
språkskolen.
Under portforbudet i vår kjente jeg på en stor
trygghet i at vi ble ivaretatt og at vi ble bedt for.
Takk for bønn!
Silje og Gunnar er utsendt av Normisjon/
LMF og språkstudenter i Frankrike.

Sommarhelsing frå Matsue, Japan
Skrevet av Inger Valbø, utsendt av NLM/ LMF i Japan
Kyrkjene har opna igjen, men universitetet har
ganske strenge reglar, så Bible Club har ikkje
hatt samling enno. Kvar fredagskveld har vi
bibelstudie på Zoom, og vi må nok halde fram
med det ei stund.
Kvart år har vi kunne ønskje velkomne nye studentar i april, men dette året har eg ikkje truffe
så mange bortsett frå på dataskjermen. Ei av dei
nye kristne studentane har eg likevel fått møte
og tatt med på gudsteneste.
Det har ikkje kome nye utanlandsstudentar etter
dei som reiste i vår. Ei ung jente frå USA rakk å
kome rett før Japan stengde grensene i slutten av
mars. Ho arbeider som engelsklærar og er med i
kyrkja og i Bible Club så ofte ho kan.
Det er ikkje mange kristne studentar i byen, men
tre-fire jenter er ivrige og leier bibelstudiet på
omgang. Ilag med ein kristen professor og ein
lagsarbeidar er eg med og støttar dei.
Talet på koronasmitta har auka kraftig i løpet av
juli, og pr. 1. august er det meldt om over 1000
smittetilfelle kvar dag. I Matsue har vi ikkje hatt
nye i det siste, men i nabobyane har det vore ein
auke dei siste dagane.
Når eg fortel i nokre grupper at eg skal reise til
Norge i desember, seier dei: «Men du kan vel
undervise oss frå Norge gjennom Zoom?» Ja,
det er mykje som går. Tenk om det kunne bli eit
puff for nokre til å ta imot Jesus og bli døypt før
eg reiser!
Bøneemne:
•Takk for nye kristne studentar ved universitetet
denne våren. Takk for at nye er blitt med i Bible
Club og studentlaget.
•Be om at det må bli ei god avslutning på arbeidet mitt her i Matsue
Følg gjerne med på :
www.ingervalbo.blogspot.com
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LMF-utsendinger

Pga Covid-19 er det noen av våre utsendinger som er
kommet til Norge på ubestemt tid.

pr. 01.09.2020

Åse Røsvik de Vargas
Utsendt av Normisjon til Ecuador
LMF- utsending siden 2009
Direktør for Normisjon

Mary S. og Rafi Rakotovao
Utsendt av NMS til Paris, Frankrike
LMF- utsendinger siden 2016/2019
Menighetsprest/ menighetsplanter i Creteil

Guri Enger ( Norge)
Utsendt av Normisjon til Mali
LMF -utsending siden 1998
Oversetter det gamle testamentet til kassonke

Laila (Norge)
Utsendt av Frikirken til Midt-Østen
LMF- utsending siden 2019
Kristent fagpersonell

Anette ( Norge)
Utsendt av Normisjon/Wycliffe til Asia
LMF-utsending siden 2020
Bibeloversetter
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Ave og Magne Mølster
Utsendt av NMS til Estland
LMF utsendinger siden 2019
Menighetsarbeid i Saku

Kjersti Gangstø ( Norge)
Utsendt av NLM til Mali.
LMF- utsending siden 2019.
Menighetsarbeid

Marie Vargas ( Norge)

Utsendt av NLM til Peru
LMF utsending siden 2020.
Undervisning i skole og menighet

“Øyvind” (Norge)
Utsendt av NLM til Sentral-Asia
LMF-utsending siden 2019
Kristent fagpersonell

Dagrunn Dyrhol
Utsendt av NLM til Etiopia
LMF- utsending siden 2016
Arbeider med skoleutvikling i Etiopia

Inger Valbø

Utsendt av NLM til Japan
LMF-utsending siden 2003
Student og menighetsarbeider
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Silje Svanholm Skogesal ( Frankrike)
Utsendt av Normisjon til Senegal
LMF utsending siden 2020
Fransk studier i Frankrike i påvente av ny utreise.

Therese Glendrange ( Norge)
Utsendt av Normisjon til Mali
LMF- utsending siden 2003
Direktør for Normisjons arbeid

Anne Storstein Haug
Utsendt av NMS til Thailand
LMF- utsending siden 2001
Ansatt i kirkens diakoniavdeling

Elisabeth E. Levy
Utsendt av DNI til Israel
LMF-utsending siden 2016
Daglig leder på Caspari senter, Jerusalem

Husk på våre LMF-utsendinger i bønn og omsorg!
LMF støtter også disse i en tidsperiode på tre år:

Ragnhild Ljøkjell Knotten
Søndagsskolen Norge
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Berit Østby
Utsendt av Promissio i Etiopia

GF 2021
Valg: Forslag på navn til kandidater til valgkomite, protokollkomite og landstyremedlemmer kan sendes leder i
Valgkomiteen, Alvhild Vassel Eide, epost: alvhild.vassel@
gmail.com. Tlf: 97667414.

Innspill til ny handlingsplan
2021-2024
Nåværende visjon:
Med kunnskap om Jesus til hele verden.
Visjonen fungerer godt. Den favner formålet i lovene på en god måte, den favner bredden i arbeidet som vi er en del av og er lett å kommunisere
utad. Det er ønskelig at den videreføres.
Formålet vårt:
§1 Formål
a. Organisasjonens navn er Lærernes Misjonsforbund, forkortet LMF.
b. LMF’s formål er å inspirere og samle lærere og
andre som er eller har vært i undervisningsstilling
,til bønn, gjensidig åndelig hjelp og til arbeid for
kristen misjon.
§ 2 Virkemidler
Dette formål søkes nådd ved:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a. Forbønn
b. Møter med bønn, bibel og misjonsstudier
c.Gaver
Handlingsplanen for 2018-2021 tok utgangspunkt
i tre av LMFs verdier: fellesskap, frimodighet og
forenkling.
Dette skulle gjelde internasjonalt, lokalt, regionalt
og sentralt.
Disse verdiene og målsetningene har fungert godt
i treårsperioden og vi kan se resultatene av de på
mange måter. Årsmelding for 2018 og 2019 sier
mye om dette.
Nå er det tid for å stille noen gode spørsmål for
veien videre.
Handlingsplanen for 2021-2024 skal vedtas på Generalforsamlingen 2021.

Spørsmål til refleksjon:
Hvordan kan LMF ivareta medlemmene på en best mulig måte?
Hvordan kan LMF ivareta utsendingene på en best mulig måte?
Hva savner du i LMF?
Hva kan vi gjøre mer av i LMF?
Hva skal til for å rekruttere nye medlemmer?
Med hvilke ord vil du beskrive LMF?
Hva er grunnen til ditt medlemskap i LMF?
Når eller hvor forteller du om ditt engasjement i LMF?
Hvilken type prosjekter mener du at LMF bør støtte?
Hva er det viktigste LMF gjør/ er?
Hvilke organisasjoner bør vi samarbeide med?
Hvordan beholde de nye medlemmene i organisasjonen?
Hva får vi til i LMF?
Hva vil vi videreføre?
Hva må endres?
Hvordan skal vi forvalte vår økonomi på den beste måten?

Send oss gjerne en epost eller ring kontoret.
Helst innen 20.september.
Vi ser fram til å høre fra deg
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Hva skal jeg bruke språket mitt til?
Skrevet av Berit Østby, prosjektmisjonær for LMF og utsendt av Promissio i Etiopia.
Belaynesh er en ”bønne-kjempe”,. Mens skolen
fortsatt var åpen droppet hun hver onsdag tepausen og gikk for be i møterommet på språkskolen. Hun faster som regel 1-2 dager i uken, og tar
for seg emner som hun ber over: språkskolen,
den oppvoksende generasjon, den politiske situasjonen og uroen i landet, Corona-situasjonen,
osv. .

”Når jeg ser hvordan språkstudentene jobber
hardt med å lære seg et nytt språk, for det er virkelig ikke lett, så har det fått meg til å tenke på
hva jeg gjør med de språkene Gud har gitt meg”.
Belaynesh Dini er språklærer ved Mekane Yesus
Language and Intercultural Center (MY-LINC) i
Addis Abeba, Etiopia.
Hun er mektig imponert over misjonærene som
kommer til språkskolen, hvordan de tross kulturforvirring, hjemlengsel, slit og noen gang tårer,
likevel setter igang med et nytt språk. ”Jeg vet at
vi alle har et ansvar for å bruke vårt eget språk
for at andre skal få høre om Guds kjærlighet
til oss, men det gjør noe spesielt med folk når
en utlending snakker til dem på hjertespråket
deres. Da åpner de hjertene sine mye lettere”, sier
Belaynesh, som trives i den ”internasjonale storfamilien” på MY-LINC.
Hun sier at her får studentene selvtillit og at
frykten for alt det nye gradvis må vike når de
merker kjærligheten og felleskapet med stab og
studenter. Dette igjen gir de mulighet til å bygge
relasjoner i nærsamfunnet. Selv snakker hun
fem språk, er født og oppvokst i storbyen Addis
Abeba, er gift og har to tenåringsbarn. Hun har
en Bachelorgrad i språk, og har jobbet 12 år som
leder for to barnehager i Addis.
For seks år siden ble Belaynesh hardt skadet i
en stygg bussulykke hvor mange av medpassasjerene mistet livet. Hun var sykemeldt i halvannet år og bestemte seg for å prøve noe nytt da
hun hørte at språkskolen trengte ny lærer.
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Belaynesh Dini sammen med studenter
”Gud har brakt MY-LINC gjennom mange
utfordringer, og når vi begynte med nettundervisning pga Corona-krisen, ble dette faktisk en
åpen dør for oss!”. Hun nettunderviser for tiden
studenter i Liberia og USA, og selv om strømkutt
og internett kan være en utfordring, ser hun Gud
i arbeid. Hun kjenner til LMF Norge, og sender
sine varmeste ønsker til LMF- vennene som hun
vet ber for og støtter arbeidet ved språkskolen.
”Bare fortsett å be om at flere i Etiopia må lære
Kristus å kjenne!” sier hun og ber til gjengjeld
Gud velsigne LMF’erne, deres familier og deres
arbeid!
Berit Østby jobber
på språkskolen til
Mekane Jesus kirken i Addis Abeba,
Etiopia.
Promissio er en
dansk misjonsorganisasjon som jobber i
flere land i Afrika

Møt LMF på stand!
21.okt- 23.okt: Kristne friskolers forbund, lederkonferanse, Gardermoen?.
Misjonsuka på NLA, Bergen?
Pga Covid-19 er mange av de faste møteplassene avlyst og
LMF følger de til enhver tid gjeldende smittevernsregler.

Regionsamling Høsten 2020
INSPIRASJONSSAMLING FOR LMF-ere i Østfold
Lørdag 12.september 2020
Kl: 12.00-15.00
Sted: Kjølstad kirke, Fredrikstad
Program:
Servering av høst-suppe m.m.
Andakt ved Inger Marie A. Oppegård
Nytt fra LMF
Markering av Fredrikstad LMF 105 år.
Kollekt til LMF og bønnefellesskap
Påmelding til Anne Berit Ihleby på tlf: 99431949 innen 5.september.
LMF følger til enhver tid smittevernsreglene til FHI i henhold til arrangementer.
Vel møtt!

INSPIRASJONSSAMLING FOR LMF-ere i Vestfold/Telemark
Torsdag 12.november kl 19.00 i Skjee-stua, Stokke
Servering av pizza.
Fellesskap
Kollekt til LMF sitt arbeid
Andakt og misjonsinformasjon
Påmelding til daglig leder Inger Marie på 41046934 innen 10.november.
Invitasjon til arrangementet sendes ut i løpet av september
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Gruppejubileer 2020
105 år: Fredrikstad, 12.september, besøk av daglig leder
100 år: Arendal, feirer internt
85 år: Porsgrunn, 21.oktober, besøk av daglig leder
80 år: Sandnes, 9.november, besøk av daglig leder.
80 år: Ringerike, 14.september, besøk av daglig leder
70 år: Elverum, 15.september, besøk av Mari Eikli
70 år: Karmøy, 29.oktober, internt
60 år: Time, 26.mars, feirer internt
55 år: Sem, 10.desember, besøk av daglig leder
55 år: Hurum, utsatt.
40 år: Eid, utsatt, besøk av Svanhild Ask
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Generalforsamling 2018 / Sommermøte2019
Nyvalgt og tidligere styreledere

Oddrun Flaat Amundsen, nyansatt
informasjonsmedarbeider i LMF i 2018.
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Sommermøte 2016 i Molde

Salmedikter og forfatter Edvard Hoem
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Nordisk sommermøte 2017 i Stokke

Sommermøte 2014 på Risøya

Anne Trydal Hansen ble takket av
som daglig leder i LMF.

Generalforsamling i Alta 2015
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AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på.
Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.
OBS AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”. Gavebeløp over nettbank må
registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag med det merarbeid dette medfører.
Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen
eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe
betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.
Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.
Fordel for Lærernes Misjonsforbund. Rimelig ordning å administrere, sparer oss for mye papirarbeid.
Ressursene kan settes inn på andre viktige områder.
Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en
maksimal beløps-grense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det terminbeløpet du har oppgitt. Ta gjerne
høyde for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke
behøver å fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av
terminbeløpet.
Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag. Maksimalt skattefritt

40000 minimum kr 500,-.
gavebeløp i kalenderåret er k 22.000,-,

Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til Lærernes Misjonsforbund. Hvis du
er med i givertjenesten allerede, overfører du ditt gavebeløp på vanlig måte inntil du får beskjed om når
avtalegiro-ordningen trer i kraft.

Svarkupong
Jeg er ny giver og vil gi min støtte til Lærernes Misjonsforbund med kr. ________
Jeg er giver fra før og ønsker å endre totalbeløpet til kr. ____________
Pr. måned

Pr. kvartal

Pr halvår

Årlig

Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om
følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at
du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige
myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt
skattefradrag.

Jeg ønsker å benytte

Mottakers konto:
Lærernes
3000.15.38094
Misjonsforbund
Beløpet trekkes fra mitt kontonummer
Mottaker:

(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Navn ___________________________________
Adresse _______________________________________

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
(Lærernes Misjonsforbund sparer bankgebyr).

Sted ___________

Beløpsgrense pr trekk_________

Postnr/sted ____________________________________

Dato ___________

Underskrift ____________________________

KID (fylles ut av Lærernes Misjonsforbund)

Avtalen leveres eller sendes i lukket konvolutt til

Lærernes Misjonsforbund,

Gjennestadtunet 85, 3160 STOKKE

28

Fra daglig leder
Inger Marie A. Oppegård

Iska warran?
Dette er en vanlig hilsen mellom venner og bekjente i Somalia. Det betyr: ”Fortell hva som er
nytt med deg”. Somalier anser ikke hverandre
som fremmede selv om de aldri har møttes før.
En ukjent er en venn en ikke kjenner ennå.

Fortell meg hva som er nytt med deg i dag?
Det kan bli starten på en spennende samtale
med en venn eller en nabo.
Får vi spørsmålet tilbake , gir det mulighet til å
tenke etter og stoppe opp.

Siden Covid-19 viruset er blitt en del av våre
liv, har jeg lagt merke til en endring. Jeg kommer
stadig i kontakt med ukjente mennesker og det
blir ofte en god samtale ut av det.

Hva er nytt med meg siden sist, hva ønsker jeg
å dele av gleder og sorger?

Vi møtes på nøytral arena som et venterom,
busstopp eller i butikken.
Menneskene som jeg møter, har ofte god tid, er
i ulike aldre og hva som starter samtalen er så
forskjellig.
I Norge har vi ikke et spesielt utrykk som i Somalia, men mange har mye å fortelle når vi først
møtes.
Er noen filter blitt borte siden vi alle er påvirket
av viruset på ulike måter.? Vi er i samme båt.
Vi har fått noe nytt som binder oss sammen.

I LMF- gruppene og våre andre små felleskap,
er det ofte slike samtaler som binder sammen
gruppa. Vi deler liv og tro og tenker høyt
sammen. Det gir styrke til veien videre som
troende mennesker, i dager med glede og dager
med sorg.
I LMF er vi med på å støtte arbeid verden rundt.
Håpet er at ethvert menneske vil besvare hilsenen, Fortell hva som er nytt med deg, med :”Jeg
har blitt en etterfølger av Jesus”.

Nytt fra Landsstyret
Landstyret var samlet digitalt på Whereby den 9.juni.
Følgende saker ble bla behandlet::
Forberedelser til GF 2021
HMS arbeid i LMF
Ny utsending for Normisjon, Anette, arbeider med bibeloversettelse i Asia
		

Økonomi pr 30.04.2020
Kontakt med gruppeledere i Corona- tider
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Minneord
Gudny Eidal

Aslaug Elisabeth Normannvik

Nesbyen L M F har mistet et trofast medlem.

Aslaug ble født 12,juli 1935 og døde 28.april
2020.

Gudny Eidal døde 16. november etter mange års
sykdom. Hun ble begravet 27.november En fullsatt kirke av slekt og venner var møtt opp for å
ta avskjed .
Gudny var fra Lyngdal og kom til Rukkedalen
skole i 1959. Lærereksamen tok hun ved Kristiansand Lærerskole.Hun var rektor ved skolen i
mange år og ble snart en aktet og elsket lærer av
elever og foreldre. Hun hadde et lyst og sprudlende humør. Undervisningen bar preg av dette.
Latteren satt løst i skolestua.
I Rukkedalen møtte hun Knut Eidal som hun
giftet seg med. De fikk en sønn, Kjell. Men ekteskapet varte ikke lenge. Knut døde da sønnen
var 7 år.
Gudny ble raskt en respektert person i bygda.
Hun deltok i det lokale foreningslivet. Misjon
var hennes store interesse. Foruten L M F, ledet
hun en forening for NMS i mange år.
Gudny hadde kunstneriske evner. Hun skrev
utallige prologer til ulike fester i bygda. Mange
var de som fikk et humoristiskt dikt vakkert
dekorert til bursdagen. Der sorgen hadde banket på døren, sendte hun vare og medfølende
hilsener.
Omtanke for sine medmennnesker var typisk
for henne. Sjøl hadde hun et strevsomt liv. Helsa var dårlig med mange sjukdommer og mye
smerter. Hun fant positive ting å tenke på og aktiviteter og drive med i sykesenga. Hun var glad
når venner kom innom. Et besøk hos henne var
rene terapien for den som var gjest. En gikk glad
heim.
Det blir et stort savn i foreningen. Men vi har
mange gode minner som vi vil takke for. Du ønsket å få dø og å komme HEIM. Fred med ditt
lyse og gode minne, kjære Gudny.
Skrevet av Marta Trageton, Nesbyen LMF
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Med Aslaugs død har Arendal og omegn LMF
mistet et kjært og trofast medlem gjennom
mange år. Med sitt lune og gode vesen var hun
lett å bli glad i.
Vi har gode minner fra LMF-møter i deres koselige hjem på Hisøy. Det var en fest å komme
til henne!
Hun var kasserer for gruppa vår i flere år, og
gjorde også her et godt arbeid.
I de senere år var ikke helsa hennes så bra, men
hun prøvde å komme seg til møtene våre.
Var det umulig å komme, fikk hun gjerne sendt
sin misjonsgave med en annen som skulle på
møtet.
Vi vil savne Aslaug, og vi er takknemlige for alt
hun ga oss.
Fred over hennes gode minne !
Arendal og omegn LMF v/ Marit Woie.(sekr.)

Døde:
Inger Johanne Kristoffersen, em Trondheim
Anna Flystveit, Kristiansand LMF
Anne Marie Børing, Sem LMF
Vidar Bergset, em ,Blaksæter
Gunhild Grøndalen, em Moss
Hjørdis Kvangarnes, Volda LMF
Unny Solberg, Halden LMF

Vi lyser fred
over
deres minne

Fødselsdager
Sigrun Fremmegård, 65 år, 8,juli, Tromsø LMF
Anne Brustugun, 85 år, 5.august, Gol LMF
Kirsten Grane, 80 år, 17.august, Askvoll LMF
Liv Berit Teistedal, 85 år, 20.august, Lillesand/Birkenes LMF
Berit Skutlaberg, 75 år, 23.august, Kvam LMF
Olaug Torvik, 90 år, 3.september, Nesjestranda og omegn LMF
Marit Eie, 80 år, 2.september, Trondheim LMF
Ninny Riedl, 80 år, 6.september, Bodø LMF
Maria Hagesæter, 85 år, 19.september, Borgund LMF
Gudrun Bøthun, 85 år, 19.september, Gol LMF
Laura Ådland, 75 år, 20.september, Kvam LMF
Grete Johanne Berstad, 75 år, 22.september, Hareid/Ulstein LMF
Kjersti Eckholt Nilsen, 70 år, 23.september, Horten LMF
Helene Aaslid, 80 år, 30.september, Sunnmøre LMF
Margrete Dahl Skiple, 75 år, 2.oktober, Voss LMF

Vi gratulerer så mye!

Sigrid Hansen, 100 år, Rana LMF
Ingen har opplevd så mange omskiftninger i tiden som dagens
100 åringer. Sigrid Hansen, f.8.aug.1920, er ikke noe unntak.
Hennes historie er fortellingen om en ukuelig optimisme,ta
utfordringene og aldri gi opp. Hun vokste opp på Søberg i Vesterålen. Men Sigrid lengta ut.
Alt som 10-åring hadde hun klart for seg at det var lærer hun ville
bli. Etter kurs på Fredheim folkehøyskole gikk vegen til Nesna
Lærerskole,1941. Der fikk Sigrid kjennskap til LMF. og har helt til
i dag vært medlem.
Hun var med da vi for 54 år siden starta Rana LMF. Godt orientert om det som skjer ute og hjemme. Nå bor Sigrid i omsorgsleilighet. En føler seg alltid rikere etter et besøk hos henne.Hun
deler så raust av sitt innholdsrike liv. Og så har hun tryggheten
i at :”Alt står i Guds Fader hånd”. Sigrid er ei varm, allsidig og
evnerik dame som mange vil være med å gratulere den 8. August.
Gudrun Strand, leder i Rana LMF

Sommergaven 2020
Pr 05.08 2020:
Innkommet:
ca kr 60.000.Tusen takk!

Lik oss på facebook!
www.facebook.no/
lærernes misjonsforbund
Her vil du finne oppdatert informasjon
om våre utsendinger, arrangementer
og andre nyheter knyttet til LMF
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På siste siden...
Mangeårig leder i Stord LMF
Maren Ottesen
mottok sammen med
mannen sin
frivillighetsprisen i
Sunnhordaland Prosti!
Vi gratulerer så mye!

LMF`s vipps nr :
104032

